
БЮДЖЕТНИЯТ ДЕФИЦИТ НА САЩ ДОСТИГНА ПРЕЗ АПРИЛ РЕКОРДНИ 

738 МЛРД. ДОЛАРА 

Бюджетният дефицит на САЩ достигна през април рекордни 738 млрд. долара в 

резултат на експлозивно нарастване на правителствените разходи и рязко свиване на 

приходите на фона на коронавирусната пандемия, информира БНР на 13.05.2020 г. като 

се позова на Финансовото министерство на САЩ. 

 Федералният правителствен бюджетен дефицит достигна през април 737,9 млрд. 

долара, което е драматично увеличение спрямо дефицит за 160 млрд. долара през същия 

месец на 2019 година и нов рекорден негативен баланс на държавните приходи и разходи. 

Предишният рекорден дефицит от 235 млрд. долара беше постигнат през февруари 2020 

г. Това доведе до дефицит за настоящата фискална година от 1,48 трлн. долара спрямо 

негативен баланс за 530,9 млрд. долара през същия период на 2019 г., надвишавайки 

съществено предишният рекорден дефицит от 870 млрд. долара през април 2011 г. 

Министерството на финансите заяви, че бюджетният дефицит през април е 

първият, отразяващ огромното количество държавни помощи, които бяха одобрени и 

започнаха да се изплащат в опит да се смекчи икономическото въздействие на 

коронавирусната криза. Данните за априлския дефицит са в съответствие с прогнозите 

на Бюджетна служба на Конгреса на САЩ. 

Правителствените разходи за април достигнаха 979,7 милиарда долара. Това е 

увеличение с 604 млрд. долара спрямо април година по-рано. Държавните разходи за 

смекчаване на икономическото въздействие на коронавируса върху американските 

потребителите бяха за 217 млрд. долара, докато държавите и местните власти получиха 

142 млрд. долара, а разходите за обезщетения за безработица възлязоха през април на 46 

млрд. долара. В същото време приходите в държавната хазна бяха в размер на 241,9 млрд. 

долара, което е с цели 294 млрд. долара по-малко, отколкото през април 2019 г., тъй като 

правителството отложи крайните срокове за данъчните плащания до юли. 

Април обикновено е месец, през който Министерството на финансите публикува 

излишък, тъй като данъчните плащания се дължат до 15-то число на този месец от 

годината, но заради пандемията от COVID-19 техният краен срок беше отложен до 15-и 

юли. 

Основната причина за намаляване на приходите е отлагането на някои 

индивидуални и бизнес данъци, които досега се плащаха през април, както и на промени 

в данъчните закони, приети чрез последното законодателство на страната, коментира 

Министерството на финансите. Очаква се правителството да регистрира бюджетен 

дефицит от 3,7 трлн. долара през тази фискална година, според прогнозите на 

Бюджетната служба на Конгреса, които бяха публикувани в края на миналия месец. 


